
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 19,420.00            19,420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 19,420.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 135/2563 2/3/63

2 ค่าวัสดุส านักงาน 14 รายการ 46,205.00            46,205.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 46,205.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 137/2563 2/3/63

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ 18,718.00            18,718.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,718.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 138/2563 2/3/63

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 134/2563 3/3/63

5 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 25,015.00            25,015.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 25,015.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 139/2563 5/3/63

6 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,210.00             3,210.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,210.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 242/2563 5/3/63

7 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,568.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 243/2563 5/3/63

8 จ้างท าปากกาพร้อมสกรีน 1 รายการ 9,900.00             9,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,900.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 244/2563 5/3/63

9 จ้างท าคู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2561 1 รายการ 165,000.00          165,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์พิชิต 165,000.00      โรงพิมพ์พิชิต ราคาเหมาะสม 245/2563 5/3/63

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 9,095.00             9,095.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,095.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 246/2563 5/3/63

11 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 1,155.60             1,155.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 1,155.60          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 247/2563 5/3/63

12 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,568.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 248/2563 5/3/63

13 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 251/2563 6/3/63

14 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 253/2563 9/3/63

15 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 254/2563 9/3/63

16 ค่าวัสดุส านักงาน 20 รายการ 14,742.00            14,742.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,742.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 140/2563 11/3/63

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 660.00                660.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 660.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 141/2563 11/3/63

18 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 257/2563 11/3/63

19 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 258/2563 11/3/63

20 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 259/2563 11/3/63

21 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4 รายการ 22,149.00            22,149.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 22,149.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 260/2563 11/3/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มีนาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 113,742.07          113,742.07      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 113,742.07      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 142/2563 12/3/63

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 71,237.39            71,237.39       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 71,237.39        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 143/2563 12/3/63

24 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 144/2563 13/3/63

25 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 9,096.00             9,096.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,096.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 145/2563 13/3/63

26 จ้างท าตรายางตามแบบ 2 รายการ 880.00                880.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 880.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 265/2563 13/3/63

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 68,704.70            68,704.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 68,704.70        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 146/2563 19/3/63

28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 22,149.00            22,149.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 22,149.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 147/2563 19/3/63

29 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5 รายการ 30,093.75            30,093.75       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 30,093.75        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 270/2563 19/3/63

30 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 148/2563 20/3/63

31 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 17,500.00            17,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 17,500.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 149/2563 20/3/63

32 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3 รายการ 24,845.40            24,845.40       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 24,845.40        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 273/2563 20/3/63

33 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 151/2563 23/3/63

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 4,620.00             4,620.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,620.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 152/2563 23/3/63

35 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5 รายการ 9,569.01             9,569.01         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 9,569.01          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 277/2563 24/3/63

36 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,537.70             6,537.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,537.70          บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 282/2563 26/3/63


